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® Lupte violente pe aproape 
întreg teritoriul Vietnamului 
de sud.
• După accidentul de lingă 

Tliule — Guvernul sovietic a 
remis S.U.A. un memorandum.

0 Un nou cutremur de pă- 
mînt în Sicilia.

între tovărășii 
Nicolae Ceaușescu 

și Franz Muhri

DIN DECADA IN DECADA
Pe întregul bazin, 2048 tone de cărbune 
peste plan

în final a 
mult minei 

la începutul 
ne întîlnim

INSA:

bilanțul primei

I
fieca- 
expe- 
desfă- 
supra-

0 4 exploatări și 16 sectoare nu 
au realizat planul

O calitatea încă nu atestă suficien
tă preocupare

După ce 
luni a anului a scos în evi
dență urmările dăunătoare 
ale muncii în salturi, ale ne- 
ritmicitații care 
dăunat cel mai 
Vulcan, iată că 
lunii februarie, 
cu aceeași sinusoidă specifi
că primed decade, care mar
chează oscilații de la cele 
3 048 .tone de cărbune extra- 

peste plan la Lupeni, pi
la cele 1 018 tone minus 
care Aninoasa se înscrie 

urma clasamentului.
Colectivul de la Lupeni nu 

dezminte angajamentele luate 
la început de an. Bineînțeles, 
explicația frumoaselor reali-

zări o găsim în organizarea 
rațională și coordonarea ju
dicioasă a locurilor de mun
că. Pe lîngă faptul că în a- 
ceastă primă decadă, nici 
unul din sectoarele produc
tive ale minei nu a rămas 
sub plan, se cuvine să amin
tim că de la începutul anului 
pînă în prezent mina Lupeni 
a extras în plus 9 546 tone 
de cărbune. Dar celelalte ex
ploatări ? La Aninoasa nici 
unul din sectoare nu și-a. în
deplinit sarcinile de plan, la 
Lonea sectorul V este frun
taș în clasamentul pe sec
toare, în timp ce sectorul II 
se înscrie cu o datorie de. 

tone, realizînd numai

70 la sută din planul deca
dei, Cu datorii asemănătoare 
se prezintă și sectoarele I 
Lonea, V Vulcan, II Uricani; 
II Petrila și altele.

Încă o precizare : din tota
lul de 35 sectoare ale între-

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit în cursul zi
lei de luni cu tovarășul Franz 
Muhri, președintele Partidului Co
munist din Austria, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum si asupra u- 
nor probleme ce prezintă 
pentru cele două partide.

Intîlnirea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie, în spiritul relațiilor fră
țești existente între Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
din Austria.

interes

într-o
caldă

Cîteva aspecte privind 
deservirea socială
a minerilor

HRANA 
LA CLUB

Era spre seară. In holul clu
bului sindicalelor din Petrila, 
ea de obicei, lumină putină, 
lume așijderea. De la cele cî- 
țeva mese din ,, separeuri",
prin pîcla fumului de țigară, 
răzbateau exclamații, răgușite 
sau stridente, în genul: „șah 
„Vezi că-ți iau regele 1", 
„marț", „ce dracu' nu-nveți, 
mă, table în... timpul liber", 
„20", „dă cu zecica"!... „Acti
vitate" intensă 1

Pe scări, în sus spre -biblio
tecă, nu urca nimeni. încerc...

luminarea spi- 
această „hra- 
cărțile biblio- 
spate, îmi 

Mâ ia
a- 

di-

di-

trăinicia treptelor. Sînt sigure. 
Și duc spre lumină 1 Mă gîn- 
deam tocmai la 
ritului uman, la 
nă" — care sini 
tecii — cînd în
pare o „arătare", 
rect :

— Helo, meștere, unde e 
rectorul de la clubul ăsta ?

11 privesc. E un tînăr, șocant 
de extravagant ochelati de 
soare mari, cu lentilele de cu
loare închisă, plete „tapate" 
sub o pălărie cu boruri largi 
întoarse ostentativ, 
„trapez" moderniști 
defni!).

H întreb așa, „ca
— Vreți să elucidați vreo 

problemă de cultură ?
— Aș, eu 

micuri..
— Atunci
— Să mâ

reche de table ’ Să mă cultu- 
ralizez și eu...

Șah, table, 66, 21, .șeptic... 
Peireceți o seară plăcută la 
club I

pantaloni
(nu mo-

chestie".

nu umblu cu ni-

ce ai cu „șeful" ? 
onoreze cu o pe-

V. TEO

Dor electricieni destoi
nici de la sectorul VIII 
al E. M. Petrila — Enă- 
chescu Ion și Pădureanu 
Constantin. Iată-i repa- 
rînd un transformator de 
înaltă tensiune.

Pentru un grad 
mărit
de confort

REALIZĂRI Șl 
PERSPECTIVE 
ENERGETICE

E-
a

un 
lu-

Lotul întreprinderii 
lectro Montaj Sibiu 
realizat anul trecut 
important volum de
crări energetice în Va
lea Jiului. Au fost con
struite și au intrat în 
funcțiune linii electrice 
aeriene 
foarte 
posturi 
cabluri
tre lucrările mai impor
tante se 
minarea 
tensiune 
trice de 
Babii — 
țelei-- de
din -cartierul Aeroport 
— Petroșani, alimentarea 
parțială cu energie e-

de înaltă și 
înaltă tensiune, . 
de transformare, 
subterane. Prin-

numără : ter- 
și punerea sub 
a liniei elec- 
110 KV Dealul 
Petrila și a re- 
iluminat public

cartierul
Petroșani, 
racordate 

tralele termice
l.L.L. experimentează

lectrică a șantierului de 
la Valea de Pești, a E.M. 
Uricani și a noii mine 
de la Livezeni, construi
rea și intrarea în func
țiune a liniilor de 35/110 
KV Paroșeni — Lupeni, 
de 35 KV Jieț — Lonea, 
de 20 KV Baru Mare — 
Petrila, dublarea circui
tului 2 Lupeni — 
câni etc.

Planul valoric al
lui pe anul 1967 a însu
mat 13 milioane lei. El 
3 fost realizat si depă-

De unde 
locatarii 

apă calda doar de 
ori pe- săptămînă, 
o au la discreție 
după-amiaza. Se

Uri-

lotu-

ing. Vaslu VIOREL 
șeful lotului E.M. Vulcan 

al I.E.M. Sibiu

(Cont. în pag. a 3-a)

Aeroport 
la blocp- 

la cen- 
nr. 4-5-6, 

o
posibilitate de a da apă 
caldă menajeră în 
re zi. Deocamdată 
rimentul, care se 
șoara sub directa
veghere a unui specia
list in instalații termice, 
dă rezultate, 
înainte vreme 
aveau 
două 
acum 
toată
preconizează ca în con
dițiile noi de confort, 
costurile pe apartament, 
la încălzire și apă caldă 
menajeră, să nu depă
șească pe cele anterioa
re experimentului.

In fiecare schimb 1 000— 
1 200 salariați ai E. M. Petri
la fac baie la cele 104 du
șuri ce îi așteaptă cu apă 
caldă din belșug. Dulăpioarele 
din vestiarele hainelor de 
șut, străbătute de curenți de 
aer cald, asigură uscarea, a- 
cestora. Există însă la baia 
minei și un neajuns. Grăta
rele de lemn din vestiare- 
sînt rupte cu ciutacii aduși 
de mineri. S-a preconizat .în
locuirea lor cu grătare din 
cauciuc dar încă nu s-a fă
cut nimic. O altă unitate de 
deservire socială din incinta 
minei care cunoaște zilnic o 
mare afluență este chioșcul 
T.A.P.L. Aici se pregătesc 
,,la minut", fripturi proaspe
te, mititei, cîrnăciori și o ca- 
felută. Frigiderul, deși mic, 
este ticsit de șnițele pane, 
produse de carne și brânze
turi. Ciocolată, bomboane, 
biscuiți și o gamă bogată de 
prăjituri și produse de pani
ficație etc., întregesc gama 
variata a sortimentelor.

— De^ aprovizionare nu ne 
putem plînge — spunea Iva- 
novici Margareta, responsabila 
unității. Primim marfă aproape 
în fiecare zi. Preparatele ne 
vin de la resta.uran.tul Tran
silvania, iar celelalte mărfuri

Interviu cu Ștefan Coidum: PRE
GĂTIRI INTENSE ȘI OPTIMISM 
LA JIUL PETROȘANI

de la Petroșani. Ne lipsește 
însă o mică magazie de de
pozitare a ambalajelor și a 
mărfurilor' mai voluminoase. 
Din această cauză nu putem 
comanda nici apă minerală 
în cantități suficiente.

Dacă la baia minerilor si 
chioșcul T.A.P.L. nu prea sînt 
deficiențe, sa vedem care e 
situația la dispensarul și pos
tul de prim ajutor. Dispen
sarul, deși e f.ormat din două 
cabinete și sală de așteptate, 
deservit de doi medici si 
două cadre medii sanitare, e 
necorespunzător. In ziua cînd 
a fost vizitat, în sala de aș
teptare erau 25—30 de sala- 
riați.

,,Pierdem mult timp la dis-. 
pensar — ne spuneau tova
rășii Droțingher Rudoli și 
Aradi Eugen. Dimineața, la 
ora 6, iei bon de la sector, 
iar la ora 8 încep consulta
țiile, așa că pînă iți vine 
rîndul pierzi 5—6 ore.

Medicii Dibernardo Robert 
si Pasculescu Gheorghe au 
arătat și alte cauze,

— O bună parte din tim
pul afectat consultațiilor îl 
pierdem cu controalele perio
dice, cu consultarea noilor 
angajați și cu urgențele. Au- 
to-salvarea minei stă de mul
tă vreme pe butuci. Încurcă
turi și pierderi de timp ne 
produc și simulanții. Din cau
za lor nu putem consulta o- 
perativ pe cei 60—70 de pa- 
cienți ce trec zilnic pe la

C. DUMITRTJ
(pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Dezvoltarea invățămîniului de cultură generala
in dezbatere publică

Invdțdmintul 
de 10 ani
asigura
lâr girea
orizontului
de
cunoaștere

Pe baza analizei cerințelor obiec
tive ale desăvîrșirii construcției so
cialiste, în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, Con
gresul al IX-lea al P.C.R. a des
chis noi perspective școlii noastre, 
a ■stabilit direcțiile principale de 
dezvoltare și perfecționare conti
nuă a învățămîntului de cultură ge
nerală.

In ultimii ani s-au depus efor
turi continue pentru dezvoltarea 
bazei didactico-materiale a învătă- 
mîntului. A crescut și numărul ca
drelor didactice. In Valea Jiului 
nu există oraș in care să nu se 
fi ridicat școli noi cu săli de cla
să spațioase, cu laboratoare moder
ne, în care se pregătesc, sub în
drumarea celor peste 800 de cadre 
didactice, circa 20 000 de elevi.

Studiul elaborat recent de Minis
terul învățămîntului privind dez
voltarea învățimîntultai de cultură

generală abordează - probleme esen
țiale privind structura acestui în- 
vățămînt (cursurile de zi, serale și 
fără frecvență), perfecționarea con
ținutului, îmbunătățirea manuale
lor și a programelor școlare, în 
funcție de cerințele evoluției știin
ței și culturii contemporane.

In afară de aceste probleme care 
stau la baza ridicării continue a 
calității învățămîntului din țara 
noastră, se abordează și pr.oblema 
generalizării învățămîntului de 10 
ani. Adică, fiecare cetățean va a- 
vea obligația să absolve 10 clase, 
după care va putea să urmeze o 
școală cu profil tehnico-practic 
sau teoretic. Din conținutul studiu
lui se poate desprinde limpede că, 
după terminarea în mod obligato
riu a celor 10 clase, absolvenții 
care n-au reușit, pe baza unui exa
men de admitere, In liceul de cul- 
turâ general sau în liceele de spe-

învățămîntul fără frec-.

condițiilor create în sta- 
socialist, fiecare tînăr, 

are posibilități

cialitate, vor avea posibilitatea să 
urmeze diferite școli profesionale 
sau să se încadreze în cîmpul 
muncii. Acolo vor putea să se ca
lifice la locul de muncă, iar cei 
dornici să-și continue studiile vor 
putea, trece, în urma unor exame
ne de diferență, în clasele cores
punzătoare ale liceelor de zi, sera
le sau la 
vență.

Datorită 
tul nostru
fiecare cetățean, 
nelimitate, în raport cu munca și 
capacitatea sa, să-și dezvolte încli
națiile și aptitudinile pe care le 
are, pe baza unui studiu organizat, 
să-și însușească cele mai noi cu
noștințe din toate domeniile de 
activitate.

Am convingerea că aplicarea a- 
cestor măsuri va situa. în acest.do
meniu, țara noastră în- rîndul celor 
mai avansate țări din lume.

Prof. Victor BÂDÂU 
directorul Liceului Petroșani



STEAGUL ROȘU

In aurind

SC

pentru
Petro- 
direc-

ae 
un

troșani, a cărui 
așteptăm cu mult

tă a antrenorului 
Ștefan Coidum și a 
lui dr. Frinculescu, 
antrenează de zor.

Pe terenul de zgură, plin 
apă și noroi, s-a Încins

S P O H
DISCUȚIE

66miniatural

I

ce-1 
dis- 
dis-

ne stă la 
o scurtă

gru- 
alimen- 

electrică 
la 1 700 
masivul

sat
ale
ac-

la
ceea ce 
suficient 
sportive, 

ale cate-

premieră
Z.i de antrenament 

echipa de fotbal Jiul 
șani. Sub supravegherea

principat 
•secundu- 

băiețiiLa ora cînd crainicul tele
jurnalului urează noapte bu
nă ascultătorilor, după 6—7 
ore de mers continuu, 
pul electrogen care 
tează cu energie 
cabana I.C.F. situată 
metri altitudine în
Paring își oprește motoarele. 
După această oră, ca toti 
vizitatorii întîrziați, nu am 
putut fi întimpinați decît la 
lumina lanternelor.

A doua zi, regretul de a 
nu-1 fi întîlnit pe tov. prof. 
Virgil Teodorescu, șeful ca
tedrei de schi a I.C.F.-ului 
(prezent în aceste zile undeva 
la Autrans sau Chamrousse), 
a fost înlocuit de bucuria 
întrevederii cu o veche cu
noștință : asistentul Puiu Dîn- 
ga de la aceeași catedră, 
răspunzător de activitatea 
celor peste 200 de studenți 
aflați în prezent în masivul 
Paring. Cu amabilitatea 
caracterizează 
poziție pentru 
cuție.

— In acest
„olimpic", secțiile de schi 
LC.F.-ului își desfășoară 
tivitatea, cu mici întreruperi, 
an de an, între 15 decembrie 
și 5 aprilie. Aici zăpada ne 
oferă prima condiție necesa-

LA COTA 1700
ră pentru cursurile de schi 
—- fond și alpin iar caza
rea este asigurată. In prezent 
se află în faza de aprobare 
proiectul unei moderne caba
ne ce se va ridica în apro
piere de cabana actuală, des
tinată în exclusivitate I.C.F.- 
ului cu o capacitate de circa 
250—300 locuri.

— Am vrea să cunoaștem 
părerea dv. despre activita
tea sportivă — ne referim 
la schi bineînțeles — desfă
șurată de petroșăneni.

— Lipsa unei cabane limi
tează această activitate 
zilele de duminică 
bineînțeles nu este 
pentru cluburile 
Cadrele didactice 
drei de schi sînt deosebit de 
mulțumite de activitatea pe 
care o desfășoară Virginia 
Peterfi, absolventă a I.C.F.- 
ului, în prezent profesoară 
de educație fizică în Petro
șani, care cu multă pasiune 
și de multe ori numai din 
proprie inițiativă se ocupă 
îndeaproape de micii schiori 
ai orașului, pregătind poate, 
viitori campioni.

— După cum am observat 
ati introdus în program și 
vizionarea competițiilor de 
la Grenoble. ne puteți

relata despre scopul acestor 
vizionări ?

- Da! Prin intermediul mi
cului ecran, am putea spurn 
ca sînlem prezenți mai mult 
decît alți telespectatori, pe 
pîrtiile de la Grenoble. Pen
tru studenți, faptul că aot 
viziona aceste competiții con
tează foarte mult, 
la perfecționarea 
priu. îndeosebi, 
marilor campioni 
nate cu atenție 
mentate cu multă 
Despre Olimpiadă aș vrea să 
vă relatez un amănunt care 
ne-a reținut atenția : din lo
tul țării noastre face parte 
și tînărul Petre Hristovici, 
component al echipei de bob 
patru persoane, student al 
Institutului de mine din Pe- 

evoluție 
interes

ajutîndu-i 
stilului pro- 

evoluțiile 
sînt vizio- 

și apoi co- 
pasiurie.

MUSTAȚA Exercițiu la paralele inegale

meci de iolbui in lege. Nu lip
sesc, bineînțeles, nici specta
torii. In această perioadă de 
„hibernare" suporter icească
marii „microbiști" își aslîmpâ- 
râ dorul de fotbal participând 
la antrenamente. Plonjoanele 
temerare, in apă și noroi, ale 
portarilor, incursiunile atacan- 
tilor, intervențiile ferme ale 
apărătorilor, sil mese aplauze 
Deocamdată sint insă doar re
vet if ii. In curînd insă li 
vedea in premieră.

ț

Pe pirita de la Paring
Foto : I. Bălan

Organizată de Consi
liul local Petroșani al 
U.G.S.R. in colaborare 

,cu Comitetul orășenesc 
U.T.C., competiția de 
masă dotată cu „Cupa 
J6 Februarie" se bucură 
de o largă participare. 
La prima etapă, partici- 

y panții s-au întrecut la șah, 
tenis de masă și popice.

In prezent se desfă
șoară faza orășenească 
a întrecerilor. Sîmbătă 
seara, in spațiosul hol 
al Casei de cultură din 
Petroșani, s-au desfășu
rat întîlnirile de șah pe 
echipe și individual. Re
zultatele tehnice pe e-

ore, 
fi-

Timp de 7 
sala clubului 

laturiștilor din Lupeni, 
s-au întrecut la tenis de 
masă numeroși sportivi 
tineri și vîrstnici. S-au 
evidențiat cu acest pri
lej tinerele jucătoare 
Victoria Chincesan de 
la Energia Paroșeni, Il
dico Gyongydși de la 
Minerul Lupeni, Mun- 
teanu Elena de la Ener
gia Paroșeni și altele,

chipe sînt următoarele: 
Etapa I-a : Utilajul Pe

troșani — Minerul Lu
peni 3—0; Minerul Vul
can — Preparatorul Lu
peni 2—1; Constructorul 
Valea Jiului ■— C.F.R. 
Petroșani 2—1; Viscoza 
Lupeni — Invățămînt Lu
peni 2—1.

Etapa a Il-a : Utilajul 
Petroșani
Vulcan 2 1;
torul Valea 
Viscoza Lupeni '2

Etapa a 
Petroșani 
rul Valea

Locul 1
fost ocupat de Utilajul

Etapa orășenească 
la cros

la întrecerile 
pe primele 
s-au.

Smida
clasat 
Iosif, 
Cior-

care
nu-

- U-

pe stadio- 
s-a desfă- 
a crosului 

Februarie".

Minerul
C'onstruc- 
Jiului — 
2—1.

IlI-a : Utilajul
— Constructo- 

Jiului 3—0.
pe echipe a

băieți Sălăjan 
de la Liceul

Petroșani, 
și Nagy 
Minerul

Benea Simion 
Petroșani 

Nicolae de

in- 
Ne- 
Ca- 
Lu- 
de 
și 
la

iar la
Mircea 
dustrial 
meș Petru
rol de la 
peni, 
la C.F.R.
Bădău
Viscoza etc.

Clasamentul la fete
1. Gyongydși Ildico — 

Minerul Lupeni; 2. Bojin 
Victoria — Minerul Lu
peni; 3. Trifoi Elena —

Petroșani. Din cei 36 de 
participant! 
individuale, 
trei locuri 
în ordine :
Kecsedi Ernest și 
tea loan.

Printre șahiștii 
s-au evidențiat se 
mără Berzov loan -
tilajul Petroșani, Arvinte 
Teodor — Minerul Vul
can, Drig Ștefan — Con
structorul Valea Jiului, 
Pavel
coza
Petru

Adalbert — Vis-
Lupeni, Ciulavu

— Minerul Lupeni,

A. SLABII

Invățămînt Lupeni.
Clasamentul la băieți
1. Sălăjan Mircea — 

Liceul industrial Petro
șani; 2. Rahoveanu Titus 
— Viscoza Lupeni; 3. 
Bădău Nicolae — Vis
coza Lupeni.

Clasamentul general 
pe echipe :

1. Viscoza Lupeni, 2. 
Minerul I Lupeni, 3. In- 
vațămîntul Lupeni.

I. C.

Duminică dimineața, 
nul Jiul din Petroșani, 
șurat etapa orășenească 
din cadrul „Cupei 16
La start au luat parte elevi ai șco
lilor generale, liceelor și școlilor 
profesionale din Petroșani și Lupeni.

Primul concurs în aer liber din 
acest an a scos în relief activita
tea bună desfășurată de profesorii 
de educație fizică Mihoc Vasile de 
la Școala profesională Lupeni, Pop 
Rozalia — Școala generală nr. 1, 
Văcaru Maria — Școala generală 
nr. 4 și Belei Elena — Școala ge
nerală nr. 6 din Petroșani.

lată pe cîștigătorii probelor : 
300 metri, fete : Iancu Dana, Școa
la generală nr. 1; 360 metri, ju
nioare 
Școala 
copii : 
nr. 4; 
cob Monica, Școala generală nr. 1; 
700 metri, juniori II : Căluț Con
stantin, Școala generală nr. 4; 800 
metri, junioare I: Andrei Marili- 
ca, Școala generală nr. 6: 2 500
metri, juniori I : Boroș 
Școala profesională Lupeni.

Clasamentul pe școli arată 
Copii : Școala generală nr. 
nioare II : Școala generală 
Juniori II : Școala profesională Lu
peni; Juniori I : Școala profesiona
lă Lupeni.

nr. 1; 360 metri,
II : Gheorghiță Mariana, 
generală nr. 1; 400 ipetri, 
Grito loan, Școala generală 
500 metri, junioare II : Ia

astfel : 
4; Ju- 
nr. 1;

S. BÂLOI

Acum, cînd returul campio
natului diviziei A de fotbal 
se apropie cu pași repezi, su
porterii echipei Jiul sînt, de
sigur, curioși sa afle vești 
despre lotul acestei formații 
precum și despre pregătirile 
pe care le fac jucătorii. Spre 
a le satisface această curiozi
tate, am solicitat un interviu 
antrenorului principal Ștefan 
Coidum.

— PE CE LOT DE JUCĂ
TORI CONTAȚI ÎN RETURUL 
CAMPIONATULUI ?

— In linii generale lotul 
este același ca și la începutul 
campionatului : Zamfir, Căli
nei, Talpai, Ștoker, George- 
vici, Pop, Tonca, Mihai, Stoi- 
chițoiu, Libardi, Sandu, Pero- 
nescu, Achim, Covaci, Ionescu, 
Naidin, Toia. Desigur că pe 
suporterii Jiului îi va surprin
de absența din lot a portarului 
Ion Vasile. Anunțăm că el a 
plecat, fără avizul secției noas
tre, Ia echipa Rapid București. 
Gestul lui constituie o abate

re gravă de la disciplina și 
conduita unui sportiv. Această 
abatere nu va rămîne nesanc
ționată.

Cît privește completarea lo
tului primei formații cu noi 
jucători, deocamdată nu putem

din care se vor selecționa ju
cători pentru prima formație, 
noi privim acest lucru cu se
riozitate. Accentul principal la 
formarea lotului îl punem pe 
promovarea jucătorilor din 
formația noastră de juniori.

tate. Antrenamentele le-am în
ceput la data de 5 ianuarie, 
cu participarea întregului lot 
(mai puțin Pop și Toia care 
sînt bolnavi).

Perioada de pregătire a fost 
împărțită îri mai multe etape.

Interviu cu Ștefan Coidum

PREGĂTIRI INTENSE $1 
TĂ Jllll PETROȘANI
spune nimic precis. Așteptăm 
și noi unele confirmări...

— ÎNTRUCÎT INTRA ÎN 
COMPETIȚIE ȘI FORMAȚIILE 
DE TINERET (REZERVE) ALE 
ECHIPELOR DE DIVIZIA A, 
CE NE PUTEȚI SPUNE DES
PRE I OTUL JIULUI ?

— Dat fiind faptul că lotul 
de tineret constituie pepiniera

Printre cei care vor face parte 
din echipa de tineret a Jiu
lui se numără : Marincan, Do- 
brescu, Stanciu, Nădășan, E- 
nea și Horvath.

— CUM STAȚI CU PREGĂ
TIRILE IN VEDEREA RELUĂ
RII CAMPIONATULUI ?

— Pentru a evita orice sur
priza ne pregătim cu intensi

OPTIMISM
Acestea au avut un scop bine 
determinat : reîncadrarea în e- 
fortul fizic, dezvoltarea con
diției fizice, îmbunătățirea teh
nicii individuale etc.

Jocurile-școală „în familie", 
cele de verificare susținute 
pîna în prezent cu Minerul 
Lupeni, Universitatea Cluj, 
Metalul Hunedoara, Mureșul 
Deva ne-au permis să aplicăm

diferite scheme tactice, să îm
bunătățim jocul de ansamblu 
al echipei. Pînă la reluarea 
campionatului vom mai susți
ne jocuri de verificare cu 
A.S.A. Tg. Mureș, cu C.F.R. și 
Politehnica din Timișoara.

Țin să subliniez faptul că în 
pregătirea noastră întîmpinăm 
mari greutăți din lipsa unui 
teren de antrenament cores
punzător. Neavînd un aseme
nea teren, noi ne-am văzut 
puși în situația să facem unele 
antrenamente de pregătire fi
zică pe un teren viran de la 
Livezeni.

Cu toate greutățile întîmpi- 
nate, echipa noastră se pregă
tește cu seriozitate, ceea ce 
ne face să privim cu încrede
re și optimism reluarea cam
pionatului diviziei A de fot
bal. Sîntem hotărîți să prac
ticăm un joc deschis, specta
culos și eficace care să satis
facă exigențele suporterilor 
noștri.

Interviu consemnat d<
D. CRIȘAN și 
C. MATEESCU
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CONFERINȚE
La clubul muncitoresc din Uri- 

cani a fost prezentată de către 
Stoiculescu Suzana, bibliotecara 
clubului, o expunere cu tema ; 
■Laptele muncitorilor ceferiști din 
februarie 1933". După expunere, 
cei 40 de participant au vizionat 
c expoziție interesantă cu imagini 
din lupta ceferiștilor.

-V
O conferința cu tema : ,.Propune

rile cu privire la îmbunătățirea or
ganizării administrata-teritoriale a 
României" va fi expusă astăzi, 
marți 13 februarie, la ora 17, în sa
la de spectacole a Clubului sin
dicatelor din Vulcan.

*
" Eroicele lupte ale muncitorilor 

petroliști și ceferiști din februarie 
1933" — este tema expunerii care 
va fi prezentată, tot astăzi, la ora 
17, în sala de ședințe a Clubului 
sindicatelor din Aninoasa.

'V
La Clubul sindicatelor din Petri- 

la, azi la aceeași oră, poate fi au
diată conferința ,,Afirmarea științei 
și culturii românești peste hotare".

PERSPECTIVE
ENERGETICE

(Urmare din pag. 1)

șit cu 550 mii lei, ceea ce re
prezintă realizarea lui cu 104,3 
la sută.

Multe lucrări au fost execu
tate în condiții de teren ac
cidentat, la altitudini de peste 

| 1 000 m, ceea ce a suprasoli-
0 citat eforturile muncitorilor, 
fl Dar aceștia n-au dat înapoi, 
a Ei au lucrat cu conștiinciozi- 
I late, cu dăruire, lucru pentru 
J care merită aprecieri întregul 

nostru colectiv de muncitori, 
maiștri și tehnicieni.

Rezultatele noastre pe 1967 
n-ar fi fost posibile fără spri
jinul permanent dat de con
ducerea E. M. Vulcan, de co
mitetul de partid și comitetul 
sindicatului, fără îndrumarea 
competentă a comitetului oră
șenesc de partid din localitate.

Sarcinile de plan ce revin 
lotului nostru pe anul 1968 
c/lprind un volum de lucrări 
de cca. 14 milioane lei. Ca o- 
biective mai importante avem 
de realizat : linia electrică Li- 
vezeni — Dănuțoni, termina
rea alimentării cu energie e- 
lectrică a barajului de la Va
lea de Pești, a E. M. Uricani 
și a noii mine de la Livezeni, 
un post trafo și racordul elec
tric la pompele de la Jieț, li
nia de 35 KV de la Uzina Vul
can, stația de trafo 110/35 KV 
din Vulcan, linia de 15/35 KV 
Aninoasa — Petrila etc.

Reprezentanții salariaților lo
tului nostru, întruniți în adu
narea de dezbatere a cifrelor 
de plan pe 1968, și-au mani
festat hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru a le 
realiza și depăși, de a execu
ta lucrări de bună calitate și 
la termenele stabilite, de a 
contribui cu toții la pătrunde
rea luminii in cit mai multe 
din casele din Valea Jiului.

PROGRAM
Miercuri

PROGRAMUL I : 6,00—8,25 Mu
zica și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Pe clape albe, pe clape negre; 
10,10 Curs de limba franceză; 10,45 
Cîntece de Sergiu Sarchizov; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Cronica eco
nomica; 11,15 Recital de operă 
Constantin Gabor; 11,30 Muzică 
ușoară; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Cîntece si jocuri populare 
moldoveneștii 12,15 Buletin de 
știri; 12,22 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 In-

Cîteva aspecte privind deservirea 
socială a minerilor petrileni

(Urmare din pag. 1) 

cabinetele medicale ale mi
nei. Nici condițiile de mun
că în cabinetele medicale nu 
sînt optime. Zgomotele pro
duse de centrala termică, lip
sa de luminozitate și aerisire 
sînt doar cîteva din ele. Re
zolvarea o vedem prin mu
tarea dispensarului în alte 
încăperi.

Starea postului de prim- 
ajutor e reprobabilă. Tubu
rile Bergman aninate pe pe
reți, igrasia, ploaia naturală 
și de tencuială din tavan 
numai condiții de tratare a 
bolnavilor nu creează. Tova

TELEVIZIUNE
Marți 13 februarie

12,45—75,30 Jocurile Olimpice de 
iarnă. Slalom special femei.

17.30 Curs de limba franceză (lec
ția a 3-a).

17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru școlari: 1 001 de în

trebări.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Hochei: U.R.S.S. — Suedia. 
In pauză: Desene animate. 
Publicitate.

20,15 Telejurnalul de seară.
20.30 Aventurile Iui Tarzan (ulti

mul episod).
20,55 ,,La braț cu tinerețea". Pro

gram susținut de formația de 
muzică ușoară a Casei de 
Cultură a Sindicatelor din 
Iași.

21,20 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Rezumatul filmat al competi
țiilor zilei.

21,35 Valsul in creația de balet.
22,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Hochei: Cehoslovacia — Ca
nada. In pauză : Telejurnalul 
de noapte.

24,00 închiderea emisiunii.

CALENDARUL ZILEI
13 februarie

1877 — A murit Costache Cara- 
giale, actor, dramaturg și profesor 
de artă dramatică (n. 1815).

1883 - A murit compozitorul Ri
chard Wagner (n. 22. V. 1813).

0B9B9D «MKMta ®aSSfâ3

DE RADIO
14 februarie

tîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Memoria pă- 
mîntului românesc; 13,50 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară; 14,15 De ce? De un
de? De cînd ? 14,30 Radio publici
tate; 14,50 Muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Cîntă fluie- 
rașul Iulică Ungureanu; 15,15 Meri
diane; 15,30 Arii din operete; 
15,45 Din melodiile scrise de Mișu 
lăncii ; 16,00 Radiojurnal. Sport.
16,15 Cîntă corul ,.Madrigal";
16,35 Concert — n» T itoare — mu
zică de operă; 16,55 Melodii popu-

rășul Loy Carol, gospodarul 
minei Petrila, avea obligația 
să ia din vara anului trecut 
măsuri de remediere a aces
tei situații dar n-a făcut-o. 
Ce a așteptat oare ?

O scrisoare trimisă la re
dacție de tov. Marinescu 
Marin, salariat la E. M. Pe
trila, ne sesizează faptul că la 
căminul nr. 1, unde locuieș
te, curățenia lasă de dorit, iar 
la cantină masa este neco
respunzătoare. Dorind înlătu
rarea acestor neajunsuri a a- 
dresat conducerii minei o 
scrisoare. Ce rezolvare i-a 
dat gospodarul Loy. Tovară
șul Marinescu a fost chemat

împreună cu intendentul că
minului și femeia de serviciu 
la administrator.

— Nu-ți convine, n-ai decît 
să te inuți la hotel — a fost 
,,rezolvarea" dată de tov. 
Loy Carol la această sesi
zare.

Cele cîteva aspecte pozitive 
privind deservirea socială a 
minerilor petrileni denotă că 
în domeniile unde a existat 
preocupare s-au găsit rezol
vări care mulțumesc salaria- 
ții de la E. M. Petrila. Tre
buie însă luate măsuri ope
rative de îndreptare a lipsu
rilor acolo unde ele au fost 
semnalate.

DIN DECADĂ
ÎN DECADĂ
(Urmare din pag. 1)

gului bazin carbonifer, și-au 
realizat sarcinile de plan nu
mai 54 la sută.

Un clasament privind cali
tatea cărbunelui ar situa pe 
primul loc exploatarea mi
nieră Petrila care la sfîrșitul 
lunii ianuarie nu a avut nici 
o tonă de cărbune penaliza
tă pentru cenușă, iar după 
prima decadă a depășit pro
centul admis cu numai 0,5 
puncte, recuperabile pînă la 
sfîrșitul lunii. La extrema o- 
pusă, cu depășiri considera
bile, se înscriu E. M. Uricani 
și E.D.M.N. cu cite 3,3 punc
te, E. M. Lupeni și E. M. 
Vulcan cu cîte 2,9 puncte 
peste procentul admis.

In concluzie, în decadele 
care urmează, recuperarea 
restanțelor la activitatea de 
producție trebuie să fie în
soțită și de recuperarea de
pășirilor neadmise la calita
tea cărbunelui.

1896 — S-a născut Bela Brainer, 
militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră (m. 1940).

1945 Eliberarea orașului Bu
dapesta de sub ocupația fascistă.

laie; 17,15 Antena tineretului: 17,35 
„Rosamunda" — muzică de scenă 
de Franz Schubert; 18,00 Buletin 
de știri ; 18,05 Cronica economică;
18,15 Caleidoscop mu/.ical ; 18,30

Radiosimpozion; 18,50 La acordeon 
Ștefan Tudorache; 19,00 Radioga-
zeta de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 Bule
tin de știri; 20,05 Radiomaqazin 
sportiv ; 20,17 Melodii românești ;
20,35 Teatru radiofonic serial: COS- 
MA de Panait Istrati; 21,00 Metro
nom *68; 22,00 Radiojurnal. Sport; 
Buletin meteorologic; 22,20 Muzică 
ușoară; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Dansați cu noi; 23,00 Muzică ușoa
ră ; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă. }

MI € R O F O 1 L E T O i\

CUM Și DE CE
SE MUREAZÂ RAȚELE

Trezite din somn, ae 
pași furișați, gîștele a- 
flate în Capitoliu au fă
cut o gălăgie infernala. 
Gărzile s-au alarmat iar 
dușmanul a fost prins 
înainte de a ataca. Sal- 
vind Roma, gîștele res
pective n-au mai fost 
sacrificate pe altarul ar
tei culinare ci ținute la 
mare cinste. Cu totul 
alta a fost soarta gălă
gioaselor rațe care au 
avut nefericirea de a a- 
junge să fie vîndute oa
menilor muncii de Păun 
Dumitru de la unitatea 
de desfacere O.O.V.L.F. 
de la halele orașului 
Petroșani.

— Care vă este dorin
ța înainte de a fi trans
formate în tocăniță, frip- 
turică ori rață pe varză ? 
— le-a întrebat Mitică.

Rațele au răspuns în 
limba lor toate într-un 
glas. Fiind „poliglot** 
Păun a înțeles pe dată 
că au nevoie de mân
care și băutură. Le-a 
pregătit un adevărat 
festin rățesc.

Pentru că le-a hrănit, 
nu-i impută nimeni nimic. 
Dar Păun e inventiv și 
pus pe experiențe.

Auzise Păun Mitică al 
nostru că experiențele 
făcute de exploratori în 
împărăția veșnică a ghe

țurilor și gerurilor nă- 
praznice au dovedit cum 
că rațele rezistă la tem
peraturi scăzute mai bi
ne decît focile, pinguinii 
și urșii polari. A ținut 
însă să se convingă per
sonal de adevăr. Con- 
statind că avînd penele 
uscate, rațele rezistă 
foarte bine la ger, s-a 
gîndit să le facă baie. 
Vreo sută de rațe au 
fost plimbate prin ză
padă pînă s-au udat ciu
ciulete. O dată „mura
te", au fost puse în vîn- 
zare. Rezistaseră cu suc
ces experienței care s-a 
dovedit de bun augur 
pentru vînzător. Rațele 
murate au devenit mai 
grele la cîntar și e con
venabil să vinzi apă la 
preț de carne de rață. 
„Mica** ciupeală este fo
losită și în alte împre
jurări. Care o fi „secre- g 
tuf nu s-a aflat încă, i 
De pildă, reeîntărit aca- ti 
să, ,,kilogramul" de ga- | 
linacee, de rață vie, de- ’ 
vine cu ceva mai ușor. § 
Poate găsesc tovarășii 
din conducerea O.O.V.L.F. 
un mijloc ca ,,experien
țele" cu rațe murate și 
,,kilograme" mai mici de 
1 kg sa nu se mai re
pete. Cer cumpărătorii ! I

STAREA
In cursul zilei de ieri, vremea a 

fost călduroasă, cu cerul senin. 
Temperaturile maxime au fost de 
plus 6 grade la Petroșani și minus 
3 grade la Paring, în timp ce mi- 
nimile, în aer, au oscilat între mi
nus 3 grade și, respectiv, 8 grade.

VREMI!
PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 

ORE:
® Vreme schimbătoare.

Cer variabil.
Temperatura în scădere u- 

șoară.
d Vînt slab, pînă la potrivit.

ÎNTREPRINDEREA de construcții 
FORESTIERE DEVA

angajează urgent 
pentru șantierul Valea Jiului

® Contabil șef
• Contabil I

Informații suplimentaro se pot obține 
la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460.

I.O.I.L PETROȘANI
primește comenzi de la populație
pentru:
• SALTELE MARI

• SALTELE COPII

• DORMEZE ȘI
SOMIERE

• CONFECȚII META
LICE (PORȚI ȘI 
GARDURI)

Doritorii se vor adresa direcțiunii în
treprinderii, str. M. Viteazul nr. 1.
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SAIGON 12 (Agerpres). — Duminică și luni iorțele Frontu
lui Național de Eliberare și-au continuat atacurile împotriva ar
matei americano-saigoneze pe aproape întreg teritoriul Vietna
mului de sud.

La Saigon, lupte violente de 
stradă s-au desfășurat în cartierele 
Cholon și Go Vap, unde patrioții 
au aruncat în aer două clădiri ale 
unui depozit de muniții. Lupte au 
fost semnalate și în sectorul hipo
dromului. Orașul Hue și baza ame
ricană de la Khe Sanh au conti
nuat să rămîna teatrul unor puter
nice lupte între forțele patriotice 
si trupele americano-saigoneze. 
Potrivit agenției France Presse, în 
fosta capitală imperială continuă 
luptele de stradă. Trei elicoptere 
americane au fost doborîte de tirul 
patriolilor. Din cele șapte elicop
tere trimise cu ajutoare de la 
baza Pliu Bai, numai unul singur 
a ajuns la Hue. De altfel,, eficaci
tatea tirului artileriei și unităților 
de mitraliere ale forțelor patrioti
ce a .determinat comandamentul a- 
merican să interzică zborurile că
tre acest oraș din cauza ,,riscurilor 
prea mari". Forțele armate popu
lare de eliberare continuă să de
țină poziții puternice pe malul 
rîului Parfumului. Comunicațiile pe 
șoseaua dintre Phu Bai și Hue sînt 
practic întrerupte, întrucît podul 
care făcea legătura cu orașul Hue 
a fost dinamitat încă de joi, cînd 
un important convoi de. trupe a- 
mericane a căzut într-o ambuscadă 
a patrioților.

Baza americană de la Khe Sanh 
a fost din nou supusă unui puter
nic bombardament cu rachete, mor- 
tiere și artilerie de către unitățile 
F.N.E. Din cauza timpului nefavo
rabil, zborurile aviației americane 
de bombardament și de aprovizio
nare au fost sistate, astfel încît

GRENOBLE 12 (A- 
gerpres). — Remarca
bilul schior francez 
Jean Claude Killy a 
confirmat pronosticurile 
specialiștilor, și In pro
ba de slalom uriaș, 
reușind la un interval 
de trei zile să intre in 
posesia celei de-a doua 
medalii olimpice de 
aur.

Cu toate că din cau
za ceții, vizibilitatea 
nu a fost perfectă, cea 
de-a doua manșă a 
slalomului uriaș desfă
șurată pe pîrtia de lo 
Chamrous.se a prilejuit 
o luptă pasionantă, ur
mărită de peste 15 000 
de spectatori. In cea 
de-a doua manșă, cel 
moi bun rezultat a tost 
Înregistrat de schiorul 
american William Kidd 
cu timpul de 1’46"46/100, 
urmat de Jean Claude 
Killy (Franfa) — 1'46" 
54/100 și austriacul 
Messner cu 1'46"67/100.

Schiorii români Dan 

Cristea și Dorin Mun- 
teanu au ocupat locu
rile 49 și respectiv 55 
cu timpurile de 3'51" 
64/100 și respectiv 
3'54"96/100.

La Autrans s-a dis
putat proba de 20 km 
din cadru] biatlonului. 
Vremea nefavorabilă u 
solicitat la maximum 
eforturile concurenți- 
lor. Medalia de aur <• 
fost cîșligată de schio
rul norvegian Magnat 
Solberg, care a reali
zat timpul de 1 h 
13'45"9/10 (zero penali
zări). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ale- 
xandr Tihonov (URSS) 
— 1h 14’4O"4/1O (2
puncte penalizare) și 
Vladimir Gundarțev 
(URSS) - 1h 18’27"4/10. 
Schiorii români au o- 
cupat următoarele lo
curi : 14. Constantin
Carabele 1h 22'52"2/10 
(zero penalizări); 22. 
Gheorghe Vilmoș lh 
26'07" 3/10 (6 penalizări);

comunicațiile aeriene și terestre 
de la și către această bază au de
venit imposibile. Au continuat 
bombardamentele de hărțuire asu
pra pozițiilor americano-saigoneze 
din regiunea deltei Mekong. Pa- 
trioții au bombardat cele două ae
roporturi ale orașului Can Tho. La 
Cau Nam, situat la 18 kilometri 
nord de Saigon, patrioții au arun
cat în aer un pod și au distrus a- 
proape în întregime o poziție întă
rită a armatei saigoneze. Un pu
ternic atac a fost declanșat de pa- 
trioți în zorii zilei de luni împo
triva pozițiilor armatei saigoneze 
de lîngă Tam Ky, oraș situat la 70 
kilometri sud de Da Nang. Atacul 
a fost precedat de un intens bom
bardament. Atacuri ale patrioților 
au fost semnalate, de asemenea, 
la baza pușcașilor marini americani 
de la Con Thien, cantonamentul di
viziei „America", situat între baza 
Da Nang și orașul Hoi An.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Săptămînalul american „Newsweek" 
a publicat la rubrica „Periscop" o 
declarație a președintelui Comite
tului mixt al șefilor de stat major 
din S.U.A., Earle Wheeler, făcută 
într-o ședință cu ușile închise în 
fața Comisiei senatoriale pentru 
forțele armate. Wheeler a reco
mandat utilizarea oricăror arme, 
inclusiv a armelor nucleare tacti
ce, pentru atingerea unor obiecti
ve deosebit de importante, cum ar 
fi menținerea prezentei americane 
la Khe Sanh.

23. Gheorghe Cimpoia 
lh 26'36"5/10 (1 pena
lizare); 29. N. Bărbă- 
șescu lh 28'05" (3 pe
nalizări).

Concursurile feminine 
de patinaj viteză au 
luat sfîrșit o dată cu 
disputarea probei de 
3 000 m, in care a fost 
înregistrat un nou suc
ces olandez. Victoria 
a revenit unei sportive 
mai puțin favorite : 
Johana Schut. Ea a 
realizat timpul de 
4'56" 2/10, stabilind un 
nou record mondial și 
olimpic (v.r. era de 
4'56"6/10.

Clasamentul probei : 
1. Johana Schut (Olan
da) 4'56"2/10; 2. Kaija 
Must one n (Finlanda) 
5'01"; 3. Cristina Kai
ser (Olanda) 5'01"3/10.

In competiția de ho
chei pe gheată, grupa 
A, Cehoslovacia a în
vins cu scorul de 10—3 
(5—2, 1—0, 4—1) echi
pa R. D. Germane.

La rîndul său, Wayne Hays, 
membru în Comisia pentru afaceri 
externe a Camerei Reprezentanți
lor, a declarat într-o conferință de 
presă ca Administrația Johnson 
trebuie să folosească arme nuclea
re tactice în Vietnam pentru a e- 
vita o eventuală înfrîngere dezas
truoasă.

Asemenea declarații au produs 
vii reacții, atît în rîndul opiniei 
publice americane, cît și dincolo 
de granițele S.U.A. Intr-un interviu 
al premierului britanic, Harold 
Wilson, transmis de televiziunea 
americană, el a declarat că „folo
sirea armelor nucleare în Vietnam 
ar fi o curată nebunie și catastro
fală pentru poziția'' Americii".

Pe de altă parte mulți specialiști 
militari americani, sînt de părere, 
după cum relatează agenția France 
Presse, că utilizarea armelor ato
mice tactice într-o luptă cum ar fi 
cea de la Khe Sanh ar pune în 
pericol chiar și viața trupelor a- 
mericane.

A.S.E.A.N. — o nouă 
organizație regională

MANILA 12 (Agerpres). — Agen
ția United Press International anun
ță că Indonezia, Malayezia, Filipi- 
ne, Tailanda și Singapore au hotă
rî! crearea unei organizații regio
nale denumite „Asociația națiuni
lor din Asia de sud-est" (A.S.E.A. 
N.). Această organizație urmează 
să-și înceapă oficial activitatea Ia 
sfîrșitul acestei veri, cînd se vor 
întîlni la Djakarta miniștrii afaceri
lor externe ai celor cinci țări.

In informația sa, agenția U.P.I. 
menționează că A.S.E.A.N. nu va 
avea scopuri militare, ci va consti
tui un forum pentru consultări re
gulate de probleme de interes re
ciproc. Totodată, agenția citată se 
arată destul de sceptică în ceea ce 
privește viitorul noii organizații, 
întrucît, potrivit părerii sale, „do
meniile în care poate exista în pre
zent o colaborare reală între cele 
cinci țări sînt restrînse". In ceea 
ce privește schimburile comerciale 
există perspective slabe pentru in
tensificarea lor, deoarece toate cele 
cinci țări exportă, în general, ace
leași produse : cositor, cherestea, 
cauciuc, zahăr etc.

SITUAȚIA DIN YEMEN
SANAA 12 (Agerpres). — Agen

țiile de presa informează că for
jele republicane din Republica A- 
rabă Yemen au obținut noi succe
se în lupta împotriva trupelor re
galiste. In urma luptelor ce au a- 
vut loc la sud-est de capitala țarii 
— Sanaa, republicanii au reușit să 
elibereze doua localități care fuse
seră ocupate de regaliști. Ciocniri 
violente între forțele republicane 
și trupele regaliste au avut loc și 
într-o localitate situată la numai 50 
kilometri nord de Sanaa. Forțele 
republicane continuă să dețină con
trolul asupra șoselei Hodeida — 
Sanaa, pe care sînt transportate în 
capitala țării alimente și muniții.

Incident între trupele 
iordaniene și cele izraeîiene

TEL AV1V 12 (Agerpres). — In
tre trupele iordaniene și izraelie- 
ne dispuse pe cele doua maluri ale 
fluviului Iordan, la sud de podul 
Almajameh, a avut loc luni un

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. F. 
Dobrînin, a remis Departamentului 
de Stat al S.U.A. un memorandum 
al guvernului sovietic în legătură 
cu prăbușirea în apropiere de o- 
rașul Thule din Groenlanda a bom
bardierului american „B-52" cu ar
me atomice la bord. Memorandu
mul arată că zborurile avioanelor 
prevăzute cu armament atomic, re
prezintă o încălcare a principiilor 
și a normelor unanim recunoscute 
alo dreptului internațional.

0 NICOSIA. — Takis Evdokas, contracandidatul lui Makarios la 
alegerile prezidențiale din Cipru, a cerut duminică formarea unui gu
vern însărcinat cu organizarea alegerilor și rezolvarea sarcinilor curente 
ale Ciprului în perioada campaniei electorale.

Totodată, Evdokas a cerut ca biserica cipriotă să nu se amestece 
în politică.

Un nou cutremur de păiuînt în Sicilia
Un nou cutremur de pămînt, avînd o intensitate de peste 5 

grade pe scara Mercalli, a fost înregistrat luni dupa-amiază în partea 
răsăriteană a Insulei Sicilia. Epicentrul cutremurului a fost localizat în 
Valea Belice, greu încercată de mișcările seismice de la 15 ianuarie. 
Cuprinși de panică, locuitorii orașului Palermo au ieșit în grabă pe 
străzi. Numărul cutremurelor de pămînt înregistrate în Sicilia de la ju
mătatea lunii ianuarie a atins cifra de 105.

Plenara C. C. ai P. C.
din Finlanda

La Helsinki a avut loc Plenara 
C.C. al P.C. din Finlanda, la care 
a fost dezbătută problema colabo
rării în cadrul noului guvern și a 
pregătirii alegerilor comunale, In 
rezoluția asupra primei chestiuni 
se arată că Partidul comunist spri
jină formarea unui guvern pe ba
za colaborării politice dintre parti
dele muncitorești și partidul de 
centru. Un asemenea guvern, se 
spune în rezoluție, are posibilitățile 
cele mai bune pentru continuarea 
politicii externe de pace a Finlan
dei, pentru promovarea unei po
litici democratice și rezolvarea pro
blemelor economice în conformi
tate cu interesele poporului mun
citor.

® CAPETOWN. — Un purtător 
de cuvin t al spitalului Groote 
Shuur din Capetown a anunțat că 
starea lui Philip Blaiberg continuă 
să se amelioreze. Blaiberg a su
ferit transplantarea unei inimi a- 
cum 40 de zile.

ADEN 12 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Populare a Yemen u 
lui de sud, Kahtan Al Shaabi, a 
făcut o declarație în sprijinul regi
mului republicai', din Yemen, ară- 
tînd că orice atac al forțelor rega
liste împotriva capitalei Sanaa 
constituie în același timp și un 
atac împotriva capitalei Adenului. 
El a arătat că un grup de merce
nari străini s-au infiltrat în fosta 
provincie Mahara, de la frontiera 
sultanatelor Oman și Mascat, și că 
guvernul său este pregătit să facă 
fața oricărei situații.

schimb de focuri care a durat a- 
proximativ 30 de minute. Ambele 
părți s-au învinuit reciproc de de
clanșarea incidentului. Nu au fost 
înregistrate victime.

Punînd întrebarea ce s-ar putea 
întîmpla dacă prăbușirea unui nou 
bombardier american înzestrat cu 
bombe nucleare ar duce ia explo
zia unei bombe, cu toate consecin
țele care decurg din aceasta, me
morandumul atrage atenția asupra 
caracterului periculos al zborurilor 
bombardierelor americane cu arme 
nucleare la bord, îndeosebi în a- 
propierea frontierelor Uniunii So
vietice și subliniază că răspunderea 
pentru asemenea acțiuni revine in- 
trutotul guvernului S.U.A.

G PITTSBURGH. — Un accident 
tragic s-a petrecut într-o familie 
din localitatea Franklin din Statele 
Unite. Intr-un incendiu au ars de 
vii zece copii, frați și surori.

ACAPULCO. — Un puternic 
incendiu a distrus un hotel din lo
calitatea balneară mexicană Aca
pulco. Opt vizitatori -și-au pierdut 
viața.

TRATATIVE 
DIFICILE

BONN 12 (Agerpres). — LurÂ 
au început la Bonn tratative 
americano-vest-germane privind 
compensarea In devize a chel
tuielilor legate de sta[ionarea 
trupelor americane în R. F. a 

I Germaniei. Delegația america-
I nâ este condusă de Frederic
| Deming, subsecretar la Minis-
| ierul Finanțelor, iar cea ■ vest-
| germană de Roll Lahr, subse

cretar la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Observatorii politici aprecia
ză că aceste tratative vor ii 
tot at it de dificile ca și cele 
care se desfășoară între Bonn 
și Londra în aceeași problema. 
De altfel, planul financiar al 
guvernului federal nu prevede 

Ipînă In 1971 nici un fel de su
me speciale pentru asemenea 
compensări în devize. Chel
tuielile trupelor americane în 
R. F. a Germaniei sînt evaluate 
la 675 milioane dolari pe an. 
In acordul americano-vest-ger- 
man, care expiră la 30 iunje, 
Bonnul s-a angajat să cumpet- 

Iro, prin intermediul Băncii Fe
derale, pentru compensarea a- 
cestor cheltuieli, bonuri de 
tezaur americane în valoare 
de 500 milioane dolari. In con
secință, este puțin probabil ca 
guvernul vest-german să satis- 
iaca noile cereri americane de 

Ia cumpăra echipament militar 
suplimentar din Statele Unite. 
Prezența in rîndul delegației 
(Americane a lui Fred Weill, 
expert in problemele de echi
pament militar al Pentagonului, 
pare să arate că americanii 
vor insista asupra acestui Iu* 

y cru.
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